ภาคผนวก ก
ภาพการปฏิบัติงาน

ปลอกมะละกอ

หัน่ ส้มเพื่อสาหรับจัดวางบนไลน์

ผสมน้ าผลไม้

ปั้ นซูชิหน้าต่างๆ

จัดเตรี ยมของเบรก

เรี ยงครัวซองค์และเดนิช

ตกแต่งพายผลไม้และขนมต่างๆ

จัดของเบรค

ตีแป้ งเค้ก

ภาคผนวก ข
แบบสอบถาม

แบบสอบถาม
ตอนที่ 1
ข้อมูลทัว่ ไป
คาชี้แจง
กรุ ณาใส่ เครื่ องหมาย ลงใน  ที่ท่านต้องการเลือก
1. เพศ
 1. ชาย
 2. หญิง
2. อายุ
 1. ต่ากว่า 20 ปี
 2. 20-25 ปี
 3. 25-30ปี
 4. มากกว่า 30 ปี
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับ Healthy Pitaya Cheesecake
คาชี้แจง กรุ ณาใส่ เครื่ องหมาย  ลงในช่องว่างตามระดับความคิดเห็นที่ท่านต้องการเลือก ตามลาดับต่อไปนี้คือ
5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
4 หมายถึง เห็นด้วยมาก
3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด
ด้านคุณลักษณะ
ระดับความคิดเห็น
5
4
3
2
1
1. การแปรรู ปแก้วมังกรที่เหลือใช้ให้เป็ นเมนูใหม่
2. เป็ นเมนูเพื่อสุ ขภาพมีสรรพคุณช่วยในระบบขับถ่าย
3. เป็ นเมนูเพื่อสุ ขภาพที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่
4. เป็ นเมนูที่มีสีสนั โดดเด่นและสวยงาม
5. เป็ นเมนูที่มีรสชาติที่โดดเด่นและเป็ นเอกลักษณ์
6. เป็ นเมนูเพื่อสุ ขภาพสาหรับผูท้ ี่ควบคุมน้ าหนัก
7.เป็ นเมนูที่มีกลิ่นหอมที่เป็ นเอกลักษณ์
8. เป็ นเมนูที่มีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่ างกาย
9. ความสะอาดของอาหารและการประกอบอาหาร
10. ภาพลักษณ์โดยรวมของอาหาร
ข้อ เสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ท่านยอมรับผลิตภัณฑ์ Healthy Pitaya Cheesecake นี้เพียงใด กรุ ณาระบุการยอมรับลงในช่องว่าง
 ยอมรับ
 ไม่ยอมรับ เนื่องจาก………………………………………………………………………………………

ภาคผนวก ค
บทสั มภาษณ์ พนักงานทีป่ รึกษา

บทสั มภาษณ์ พนักงานทีป่ รึกษา
คุณอุมาภรณ์: สวัสดีค่ะดิฉนั นาง อุมาภรณ์ ชลอเลิศ เป็ นพนักงานที่ปรึ กษาของ
นางสาวเพ็ญประภา กลัดกุหลาบ
คุณปรียนันท์: สวัสดีค่ะดิฉนั นางสาว ปรี ยนันท์ มัลลิพิชยั กุล เป็ นพนักงานที่ปรึ กษาของ
นางสาว ภาณุชนาถ ชูสาโรง
คุณอุมาภรณ์: จากการที่ได้รับมอบหมายให้เป็ นพนักงานที่ปรึ กษาของน้องนักศึกษาก็ได้ให้ คาปรึ กษาแก่
น้องๆเกี่ยวกับโครงการ
คุณปรียนันท์: ทางพนักงานที่ปรึ กษาและนักศึกษาได้ช่วยกันค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเมนูเพื่อสุ ขภาพที่สามารถ
นาวัตถุดิบที่มีอยูม่ าสร้างสรรค์เมนูให้แปลกใหม่
คุณอุมาภรณ์: ผลสรุ ปที่ทางพนักงานและนักศึกษาได้เห็นตรงกันว่าจะดาเนินโครงการภายใต้ชื่อ ชี สเค้กแก้ว
มังกรเพื่อสุ ขภาพ(Healthy Pitaya Cheesecake)โดยนาวัตถุดิบเหลือจากไลน์บุฟเฟ่ ต์อย่างผลไม้จากครัวเย็น
และขนมปังจากครัวเบเกอรี่
คุ ณปรี ยนั นท์ : วัตถุ ดิบหลัก เช่ น แก้วมังกร ขนมปั ง โฮลวีท ที่ ให้คุณประโยชน์ หลากหลายอย่างนามา
ประยุกต์ให้เกิดเป็ นเมนูใหม่ให้แก่ โรงแรม ไอบิส กรุ งเทพ ริ เวอร์ ไซต์
คุ ณอุมาภรณ์ : ครั้ งแรกที่ ทดลองทาและนาออกไลน์บุฟเฟ่ ต์ผลตอบรั บ ดี มากจากลู กค้าที่ เข้ามาใช้บริ การ
ห้องอาหารของโรงแรม ไอบิส กรุ งเทพ ริ เวอร์ไซด์
คุณปรียนันท์: ผลการตอบรับการการออกไลน์ครั้งแรกถือว่าประสบความสาเร็ จเป็ นอย่างมากค่ะ
คุณอุมาภรณ์: เมนูชีสเค้กแก้วมังกรเป็ นเมนูใหม่ที่เป็ นจุดสนใจของลูกค้าเป็ นเมนูที่ทาจากวัตถุดิบ เหลือใช้
และยังเป็ นเมนูใหม่เพื่อสุ ขภาพ
คุณปรียนันท์: เมนูน้ ีได้การตอบรับจากลูกค้าเป็ นอย่างมากและยังทาให้โรงแรมไอบิส กรุ งเทพ
ริ เวอร์ ไซด์ มีเมนูใหม่เพื่อสุ ขภาพออกไลน์บุฟเฟ่ ต์เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเมนู
คุณอุมาภรณ์ : จากการทาโครงการครั้งนี้ ของน้องนักศึกษาทาให้มีเมนู ใหม่เพิ่มให้กบั ในครัวและยังช่วยให้
เราลดปริ มาณขยะลงได้
คุณปรียนันท์: จากการได้เป็ นส่ วนหนึ่งในการได้ให้คาปรึ กษาแก่นกั ศึกษาครั้งนี้ ก็ถือว่าดีมากน่ะค่ะโครงการ
ก็ประสบความสาเร็ จแล้วยังได้สร้างประโยชน์ให้แก่ภายในครัวของเราด้วยคะ
คุณอุมาภรณ์: ถ้ามีโอกาสก็อยากจะเป็ นส่ วนหนึ่งในการร่ วมงานกับนักศึกษาคะ
คุณปรียนันท์: ขอบคุณคะ
คุณอุมาภรณ์ : ขอบคุณคะ
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ชี ทเค้ กแก้ วมังกรเพือ่ สุ ขภาพ
Healthy Pitaya Cheesecake
นางสาว เพ็ญประภา กลัดกุหลาบ
E-mail: Penprapa2311@hotmail.com
นางสาว ภาณุชนาถ ชูสาโรง
E-mail: Panuchanat08011997@hotmail.com
ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ยอมรับของโรงแรม ไอบิส กรุ งเทพ ริ เวอร์ ไซด์ ที่มีเมนู
บทคัดย่ อ
สร้ า งสรรค์ เ มนู ใ หม่ เ พื่ อ สุ ขภาพให้ แ ก่ ลู ก ค้ า ที่ ม า
ปั จจุบนั ผูค้ นส่ วนใหญ่มีความใส่ ใจในสุ ขภาพ
รับประทานอาหารบุฟเฟต์ของห้องอาหารเทส(Taste)
มากขึ้น โดยเฉพาะทางเลื อกในการรับประทานอาหาร
คาสาคัญ: แก้วมังกร,สุขภาพ,สรรพคุณ
ด้ า นสุ ขภาพประเภท ข นมหวาน เบเกอรี่ หรื อ
Abstract
รับประทานของว่าง โดยโรงแรม ไอบิ ส กรุ งเทพ ริ เวอร์
ไซด์ จะมีการเสิ ร์ฟไลน์บุฟเฟต์ ในช่ วงเวลา อาหารเช้า
Nowadays, most people are more
อาหารเที่ยง และ อาหารเย็น จึงมีจานวนผลไม้และเบเกอ
concerned about their health, especially their
รี่ ที่เหลือใช้จากไลน์บุฟเฟต์ปริ มาณมาก คณะผูจ้ ดั ทาจึงมี
choice of healthy food, desserts, bakery or
วัตถุประสงค์ในการ สร้างสรรค์เมนูใหม่เพื่อสุ ขภาพ ลด
snacks. As Ibis Bangkok Riverside Hotel serves
ปริ ม าณวัตถุ ดิบ เหลื อใช้จากในครั ว ลดต้นทุ นวัต ถุดิ บ
a buffet during breakfast, lunch and dinner, and
ให้กบั โรงแรม โดยนาผลไม้อย่างแก้วมังกรจากครัวเย็น
there are plenty of fruit and bakery items left
และขนมปั งโฮลวีทจากครัวเบเกอรี่ นามาประยุก ต์เป็ น
from the buffet. The team has the purpose to
เมนู อาหารหวานเพื่อสุ ขภาพภายใต้ชื่อเมนู ชี ทเค้กแก้ว
มังกร (Healthy Pitaya Cheesecake) ซึ่ งเป็ นเมนูอาหาร
create new healthy menus, reduce the amount of
หวานที่แปลกใหม่เพราะทามาจากแก้วมังกรและขนมปั ง
materials left in the kitchen, and reduce the cost
โฮลวีท เป็ นวัตถุดิบหลักที่ ยงั ไม่มีผูน้ ิ ยมนามาประกอบ
of raw materials to the hotel by using Pitaya
อาหารมากนัก โดยแก้วมังกรเป็ นผลไม้ที่มีสรรพคุณช่วย
from the evening kitchen and whole wheat bread
ดั บ ความร้ อ นในร่ างกาย และขนมปั งโฮลวี ท ที่ มี
from the bakery kitchen to apply as a healthy
สรรพคุณช่วยให้ระบบขับถ่ายดี ข้ ึ น ผลการศึ กษาพบว่า
snack name "Healthy Pitaya Cheesecake", which
ความพึงพอใจของพนักงานแผนกครัวของโรงแรมไอบิส
is an exotic sweet dish made from Pitaya and
กรุ งเทพ ริ เวอร์ ไซด์ เป็ นเพศชายจานวนทั้งหมด 15 คน
คิดเป็ นร้อยละ 60 และเพศหญิงจานวน 5 คนคิดเป็ นร้อย
Whole wheat bread which are materials that are
ละ 40 มีความพึงพอใจต่อ ด้านเมนูสร้างสรรค์และแปลก
not very popular to be cooked. Then, the
ใหม่ ด้ า นความสะอาดของอาหาร ด้ า นภาพลัก ษณ์
research team prepared Healthy Pitaya
โดยรวมของอาหาร ในระดับที่ มากที่สุด รองลงมาเป็ น
Cheesecake for tasting and collecting survey by
ด้านการแปรรู ปเมนูใหม่ ด้านสรรพคุณ ด้านเมนูสุขภาพ
distributed 20 sets of questionnaires. And the
ช่วยควบคุมน้ าหนัก ด้านมี กลิ่นหอมเป็ นเอกลักษณ์ ใน
result found that the satisfaction of the kitchen
ระดั บ มาก และ ด้ า นรสชาติ ด้ า นสารอาหารที่ มี
staff of the Ibis Bangkok Riverside Hotel. They
ประโยชน์ ต่ อ ร่ า งกาย ในระดับ ปานกลาง จึ ง เป็ นที่

satisfied with the creative and exotic of menu,
food cleanliness, and overall image of the food
at the highest level, followed by the application
of menu, properties, weight control, and the
unique smell which were at highest level. In
terms of the taste, healthy substances for body
were at medium level. So, it is acceptable for the
Ibis Bangkok Riverside Hotel to have new
creative menu for customers' healthy who eating
buffet at Taste Restaurant
Keywords: Pitaya,Health,Properties
วัตถุประสงค์
1.สร้างสรรค์เมนูใหม่เพื่อสุขภาพให้กบั โรงแรม
2.ลดปริ มาณวัตถุดิบเหลือใช้จากในครัว
3.ลดต้นทุนวัตถุดิบ
ขอบเขตโครงการ
ขอบเขตด้ านสถานที่
โรงแรม ไอบิส กรุ งเทพ ริ เวอร์ไซด์
ขอบเขตด้ านประชากร
พนักงานในแผนกครัวจานวน 20 คน
ขอบเขตด้ านเวลา
14 พฤษภาคม – 31 สิ งหาคม พ.ศ. 2560
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. ได้เ มนู แ ปลกใหม่ ไ ปเสิ ร์ ฟ ไลน์ บุ ฟ เฟ่ ต์อ าหารเย็น
ภายในโรงแรม
2.ลดปริ มาณวัตถุดิบเหลือใช้
3.สามารถลดต้นทุนทางด้านวัตถุดิบภายในโรงแรมได้
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. ศึกษาข้อมูลถึงปั ญหาของสถานประกอบการ
โดยการสังเกตถึงปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นและสามารถแก้ปัญหา
ได้โดยนามาทาเป็ นหัวข้อโครงงานสหกิจศึกษา
2. เขียนโครงร่ างรายงาน

เขียนหัวข้อโครงงานเพื่อนาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาและ
พนั ก งานพี เ ลี้ ยงเพื่ อ ขอค าแนะน าและร่ างเอกสาร
โครงงานให้กบั โครงงานสหกิจศึกษา
3. เก็บรวบรวมข้อมูล
จัดการเก็บข้อมูลและวิธีการแก้ไขปั ญหาจากคาแนะนา
ของพี่เลี้ยงและค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
4. วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยการนาวิธีการแก้ไขปั ญหาและนาแก้วมังกร โยเกิร์ต
นมและขนมปั งโฮลวีทที่เป็ นสิ่ งเหลือใช้มาแปรรู ป
5. ทดลองทาเมนู Healthy Pitaya Cheesecake
จัดเตรี ยมวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทา Healthy Pitaya
Cheesecake พร้อมกับร่ วมกันปฏิบตั ิ
6. จัดทาแบบสอบถาม
หลัง จากที่ ค ณะผูจ้ ัด ท าได้ท ดลองท า Healthy Pitaya
Cheesecake เรี ยบร้อยแล้วจึงจัดทาแบบสอบถามขึ้นเพื่อ
ประเมินคุณภาพของ Healthy Pitaya Cheesecake โดย
การให้พนักงานแผนกครั ว จานวน20 คน เป็ นผูท้ าการ
ประเมิน
7. สรุ ปข้อมูลและเขียนรายงาน
จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อเตรี ยมนาส่ง
8. นาเสนออาจารย์
น ารายงานส่ ง อาจารย์เ พื่ อ ตรวจสอบข้อ มู ล และรั บ
ข้อเสนอแนะเพื่อนามาแก้ไข
9. ส่ งรายงานรู ปเล่มและนาเสนองานต่ออาจารย์และ
โครงการสหกิจศึกษา
อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการปฏิบัตโิ ครงการ
- กล้องถ่ายภาพ
- คอมพิวเตอร์
- อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร
- เครื่ อง Printer
- อุปกรณ์เครื่ องเขียน
- แบบสอบถาม
ขั้นตอนการทา Healthy Pitaya Cheesecake
1. นาขนมปั งโฮลวีทอบกรอบ น้ าผึ้ง และน้ ามันมะพร้าว
มาปั่ นรวมกันให้ละเอียด

2. นาขนมปั งโฮลวีทอบกรอบ น้ าผึ้ง และน้ ามันมะพร้าว
ที่ปั่นจนละเอียดแล้วมาเทใส่ ลงแม่พิมพ์ กดให้แน่นแล้ว
จึงนาใส่ตแู ้ ช่แข็งประมาณ 1 ชัว่ โมง
3. นาแก้วมังกรสี แดงผสมกับน้ าเปล่า ปั่ นให้ละเอียด
4. นาแก้วมังกรที่ปั่นจนละเอียดเทใส่ ลงหม้อ แล้วจึงนา
น้ าตาลหญ้าหวาน ผงวุน้ เทผสมลงไปในหม้อ คนให้เข้า
กันจนเดือด ปิ ดไฟรอจนเย็น
5. เทใส่ ลงพิมพ์เป็ นชั้นที่ 2 ต่อจากขนมปั งโฮลวีทใน
ขั้นตอนแรก แล้วนาใส่ตแู ้ ช่แข็งประมาณ 1 ชัว่ โมง
6. นาเม็ดมะม่วงหิ มพานต์ที่แช่จนนิ่ ม โยเกิร์ตไร้ไขมัน
นมสด น้ าตาลหญ้าหวาน มะนาว และเจลาติน ปั่ นให้เข้า
กันให้ละเอียด
7. เทใส่ ล งพิ ม พ์เ ป็ นชั้น สุ ด ท้า ย แล้ว จึ ง ใส่ ตู ้แ ช่ เ ย็น
ธรรมดาอีกประมาณ 3-4 ชัว่ โมง
8. นาลงใส่ภาชนะ จัดตกแต่งหน้าให้สวยงาม
สรุปผลโครงการ
จากโครงงานเรื่ อง “Healthy
Pitaya
Cheesecake ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้นาเมนูน้ ี เสนอให้กบั ทาง
แผนกได้ทดลองรับประทานผลลัพธ์ที่ได้อยูใ่ นเกณฑ์ที่
น่าพอใจ จากผลการประเมินของพนักงานแผนกครัวของ
โรงแรม ไอบิ ส กรุ งเทพ ริ เวอร์ ไซด์ มีความพึ่งพอใจต่อ
ด้านเมนูสร้างสรรค์และแปลกใหม่ ด้านความสะอาดของ
อาหารและการประกอบอาหาร ด้านภาพลักษณ์โดยรวม
ของอาหาร ในระดับที่ มากที่สุด รองลงมามา เป็ น ด้าน
การแปรรู ปเมนูใหม่ ด้านสรรพคุณช่วยในระขับถ่ายด้าน
เมนู สุ ข ภาพช่ ว ยควบคุ ม น้ า หนัก ด้า นมี ก ลิ่ น หอมเป็ น
เอกลั ก ษณ์ ในระดั บ มาก และ ด้ า นรสชาติ ด้ า น
สารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่ างกาย ในระดับ ปานกลาง
จึ งขออนุ ญ าติ นาเมนู “Healthy Pitaya Cheesecake”
จัดเรี ยงบนไลน์อาหารเย็น ของห้องอาหารเทส (Taste)
กิตติกรรมประกาศ
คณะผู ้จัด ท าขอขอบพระคุ ณ ผู ้ที่ มี ส่ ว นร่ ว ม
เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูลและเป็ นที่
ปรึ กษาในการท ารายงานฉบั บ นี้ จนเสร็ จสมบรู ณ์
ตลอดจนให้ ก ารดู แ ลและให้ ค วามเข้า ใจกับ ชี วิ ต การ

ทางานจริ งซึ่งคณะผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้
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ภาคผนวก จ
โปสเตอร์

ชีสเค้ กแก้ วมังกรเพือ่ สุ ขภาพ (Healthy Pitaya Cheesecake)
ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว คณะศิลปศาสตร์
ชื่ อผู้วจิ ัย นางสาว เพ็ญประภา กลัดกุหลาบ และ นางสาว ภาณุชนาถ ชู สาโรง
อาจารย์ทปี่ รึกษา อาจารย์ พมิ พ์ พชิ ชา เลิศสกุลผาสุ ข
พนักงานที่ปรึกษา นางอุมาภรณ์ ชลอเลิศ ตาแหน่ ง กุ๊กครัวเย็น
นางสาวปรียนันท์ มัลลิพชิ ั ยกุล ตาแหน่ ง กุ๊กครัวเบเกอรี่
สถานปฏิบัติงานสหกิจ ณ โรงแรมไอบิส กรุ งเทพฯ ริเวอร์ ไซด์
ความเป็นมา
ปัจจุบนั ผูค้ นส่วนใหญ่มีความใส่ใจในสุ ขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะทางเลื อกใน
การรั บประทานอาหารด้านสุ ข ภาพประเภท ขนมหวาน เบเกอรี่ โดยโรงแรม ไอบิ ส
กรุ งเทพ ริ เวอร์ ไซด์ จะมีการเสิ ร์ฟไลน์บุฟเฟต์ ในช่ วงเวลา อาหารเช้า อาหารเที่ยง และ
อาหารเย็น จึ งมีจานวนผลไม้และเบเกอรี่ ที่เ หลื อใช้จากไลน์บุฟเฟต์ปริ มาณมาก คณะ
ผูจ้ ดั ทาจึงมีวตั ถุประสงค์ในการ สร้างสรรค์เมนู ใหม่เพื่อสุ ขภาพ ลดปริ มาณวัตถุดิบเหลื อ
ใช้จากในครัว ลดต้นทุนวัตถุดิบให้กบั โรงแรม โดยนาผลไม้อย่างแก้วมังกรจากครัวเย็น
และขนมปั งโฮลวีทจากครั วเบเกอรี่ นามาประยุก ต์เ ป็ นเมนู อาหารหวานเพื่อสุ ข ภาพ
ภายใต้ชื่อเมนู ชี ทเค้กแก้วมังกร (Healthy Pitaya Cheesecake) ซึ่ งเป็ นเมนูอาหารหวานที่
แปลกใหม่เพราะทามาจากแก้วมังกรและขนมปังโฮลวีท เป็ นวัตถุดิบหลักที่ยงั ไม่มีผนู้ ิ ยม
นามาประกอบอาหารมากนัก โดยแก้วมังกรเป็ นผลไม้ที่มีสรรพคุณช่ วยดับความร้ อนใน
ร่ างกาย และขนมปั งโฮลวีทที่มีสรรพคุณช่ วยให้ระบบขับถ่ ายดี ข้ ึ น ผลการศึ กษาพบว่า
ความพึงพอใจของพนักงานแผนกครัวของโรงแรมไอบิส กรุ งเทพ ริ เวอร์ ไซด์ มีความพึง
พอใจต่ อ ด้า นเมนู ส ร้ า งสรรค์ แ ละแปลกใหม่ ด้ า นความสะอาดของอาหาร ด้ า น
ภาพลักษณ์โดยรวมของ จึงเป็ นที่ยอมรับของโรงแรมไอบิส กรุ งเทพ ริ เวอร์ ไซด์ ที่มีเมนู
สร้ า งสรรค์เ มนู ใ หม่ เ พื่ อ สุ ข ภาพให้ แ ก่ ลู ก ค้า ที่ ม า รั บ ประทานอาหารบุ ฟ เฟต์ข อง

ห้องอาหารเทส(Taste)

ขัน
้ ตอนการทา Healthy Pitaya Cheesecake
1. นาขนมปั งโฮลวีทอบกรอบ น้ าผึ้ง และน้ ามันมะพร้าวมาปั่ นรวมกันให้
ละเอียด
2. นาขนมปั งโฮลวีทอบกรอบ น้ าผึ้ง และน้ ามันมะพร้ าวที่ ปั่นจนละเอี ยด
แล้วมาเทใส่ลงแม่พิมพ์ กดให้แน่นแล้วจึงนาใส่ตแู ้ ช่แข็งประมาณ 1 ชัว่ โมง
3. นาแก้วมังกรสี แดงผสมกับน้ าเปล่า ปั่ นให้ละเอียด
4. นาแก้วมังกรที่ปั่นจนละเอียดเทใส่ลงหม้อ แล้วจึงนาน้ าตาลหญ้าหวาน ผง
วุน้ เทผสมลงไปในหม้อ คนให้เข้ากันจนเดือด ปิ ดไฟรอจนเย็น
5. เทใส่ลงพิมพ์เป็ นชั้นที่ 2 ต่อจากขนมปั งโฮลวีทในขั้นตอนแรก แล้วนาใส่
ตูแ้ ช่แข็งประมาณ 1 ชัว่ โมง
6. นาเม็ดมะม่วงหิ มพานต์ที่แช่จนนิ่ ม โยเกิร์ตไร้ไขมัน นมสด น้ าตาลหญ้า
หวาน มะนาว และเจลาติน ปั่ นให้เข้ากันให้ละเอียด
7. เทใส่ ลงพิมพ์เป็ นชั้นสุ ดท้าย แล้วจึงใส่ ตูแ้ ช่เย็นธรรมดาอีกประมาณ 3-4
ชัว่ โมง
8. นาลงใส่ภาชนะ จัดตกแต่งหน้าให้สวยงาม

วัตถุประสงค์
1.สร้างสรรค์เมนูใหม่เพื่อสุขภาพให้กบั โรงแรม
2.ลดปริ มาณวัตถุดิบเหลือใช้จากในครัว
3.ลดต้นทุนวัตถุดิบ

ประโยชน์ทไ
ี่ ด้รบ
ั

1. ได้เมนูแปลกใหม่ไปเสิ ร์ฟไลน์บุฟเฟ่ ต์อาหารเย็นภายในโรงแรม
2.ลดปริ มาณวัตถุดิบเหลือใช้

สรุปผล
จากโครงงานเรื่ อง “Healthy Pitaya Cheesecake ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้นาเมนู น้ ี
เสนอให้กบั ทางแผนกได้ทดลองรับประทานผลลัพธ์ที่ได้อยูใ่ นเกณฑ์ที่น่าพอใจ จากผล
การประเมินของพนักงานแผนกครัวของ โรงแรม ไอบิส กรุ งเทพฯ ริ เวอร์ ไซด์ มีความพึ่ง
พอใจต่ อ ด้า นเมนู ส ร้ างสรรค์แ ละแปลกใหม่ ด้านความสะอาดของอาหารและการ
ประกอบอาหาร ด้านภาพลักษณ์โดยรวมของอาหาร ในระดับที่ มากที่สุด รองลงมามา
เป็ น ด้านการแปรรู ปเมนู ใหม่ ด้านสรรพคุ ณช่ วยในระบบ กลิ่ นหอมเป็ นเอกลักษณ์ ใน
ระดับ มาก และ ด้านรสชาติ ด้านสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่ างกาย ในระดับ ปานกลาง
จึงขออนุ ญาติ นาเมนู “Healthy Pitaya Cheesecake” จัดเรี ยงบนไลน์อาหารเย็น ของ
ห้องอาหารเทส (Taste)

ภาคผนวก ฉ
ประวัติผู้จัดทา

ประวัติคณะผู้จัดทา

ชื่อ-นามสกุล
รหัสนักศึกษา
คณะ
สาขาวิชา
ที่อยู่

:
:
:
:
:

นางสาวเพ็ญประภา กลัดกุหลาบ
5902000007
ศิลปศาสตร์
การโรงแรม และการท่องเที่ยว
65/8 หมู่ 2 ตาบลบางน้ าจืด อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ชื่อ-นามสกุล
รหัสนักศึกษา
คณะ
สาขาวิชา
ที่อยู่

:
:
:
:
:

นางสาวภาณุชนาถ ชูสาโรง
5902000011
ศิลปศาสตร์
การโรงแรม และการท่องเที่ยว
43/52 หมู่บา้ นตวงทอง6 ซอยกานันแม้น13แยก35 แขวงบางบอน
เขตบางบอน กรุ งเทพฯ 10150

